
 

                                    للنشر الفوري     

البحرين بقيمة  ت    ش.م.ب.  سوليدرتي  أرباحاً  لـ  3.31حقق  دينار  ومجلس  %7بزيادة    2021  مليون 

 % من رأس المال المدفوع 20فع توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  اإلدارة ير

( ،  SOLID)رمز التداول:    م.ب سوليدرتي البحرين ش. أعلنت    -  2022فبراير    23  -لمنامة ، البحرين  ا

  تحقيق مجموعة سوليدرتي القابضة،  التابعة لشركات  الشركات التأمين في البحرين وإحدى    كبريات إحدى  

ديسمبر    31المنتهية في    لألشهر الثالثةألف دينار بحريني    827  بلغت المساهمين    في محفظة   صافية   أرباح

  ارتفاعا  ما يمثل  ،  العام السابقمن    عن الفترة المماثلة ألف دينار بحريني    710  مقابل صافي ارباح  ،2021

  2021ديسمبر    31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    فلسا    6.89العائد األساسي للسهم  بلغ  وقد  . ٪ 16  بنسبة

للفترة    5.92  مقابل  السابقةفلس  عام    المماثلة  الشامل    مجموعبلغ  وقد  .  2020من  الى الدخل    العائد 

  885مقابل    ،2021ديسمبر    31الثالثة المنتهية في    خالل االشهر   الف دينار بحريني  878  المساهمين

 . %1 بنسبة   انخفاض ا، ما يمثل  2020عام المن  للفترة المماثلة السابقة ألف دينار 

ديسمبر    31المنتهية في  خالل السنة    مليون دينار بحريني  2.885  المساهمين  محفظة   ارباحصافي    ت غبلو

، ما  من العام السابقفترة المماثلة  عن المليون دينار بحريني    2.685  بلغت   ارباحمقابل صافي     ،2021

  22.38  مقابل  2021للعام    فلسا    24.05للسهم ليصل الى    العائد االساسيارتفع  كما  ٪.  7يمثل زيادة بنسبة  

مليون    3.723إلى المساهمين    العائد الدخل الشامل    وقد بلغ مجموع .  2020عام  ال  في   المماثلة فلس ا للفترة  

مليون دينار بحريني للفترة    2.860   مقابل،  2021ديسمبر    31المنتهية في    دينار بحريني خالل السنة

 . %30  ما يمثل ارتفاعا  بنسبة، 2020 في العام  المماثلة السابقة 

،  2021ديسمبر    31المنتهية في    لألشهر الثالثة   دينار بحريني  مليون   1.019أرباح الشركة غ إجمالي  وبل

  بنسبة  ما يمثل ارتفاعا  ،  العام السابقمن    عن الفترة المماثلةألف دينار بحريني   947  ارباحإجمالي  مقابل  

  ،2021ديسمبر    31المنتهية في    المالية للسنة    مليون دينار بحريني   3.308أرباح الشركة  غ إجمالي  وبل   . 8٪

وذلك  ٪  7  زيادة قدرها   ، بنسبةفي العام السابقمليون دينار بحريني    3.079  ربح قدره   بإجماليمقارنة  

 تحسن أداء االكتتاب.  ناتج عن

  مبلغ مليون دينار بحريني مقارنة بـ  29.953  مبلغا  قدره  ،2021ديسمبر    31بلغت حقوق المساهمين في  و

بلغ إجمالي األصول  كما  ٪،  6، ما يمثل زيادة بنسبة  2020ديسمبر    31في  مليون دينار بحريني    28.328

  31  في مليون دينار بحريني    68.139مقارنة بـ    2021ديسمبر    31في  مليون دينار بحريني    72.640

 ٪. 7بنسبة ارتفاعا   يمثل ما  ، 2020ديسمبر 

ا    فقد حققت ،  تكافل المشاركينصندوق  اما على صعيد   خالل  ألف دينار بحريني    192  بلغسوليدرتي فائض 

الثالثة  في    األشهر  بحريني    237  بلغ   فائض   مقابل،  2021ديسمبر    31المنتهية  دينار  األف  لفترة  عن 

يمثل    المماثلة ما  السابق  ا  للعام  فائضا     حققت كما  ٪.  19  بنسبةانخفاض  دينار    423  بلغ سوليدرتي  ألف 

عن الفترة  ألف دينار بحريني    394  بلغ فائض    مقابل،  2021ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في    بحريني

  الربحصافي    من الجدير بالذكر ان االرتفاع في اجماليو٪. 7، ما يمثل زيادة بنسبة  المماثلة للعام السابق

 . 2020من العام مقارنة بالفترة المماثلة   2021في عام  أداء االكتتاب إلى التحسن في  ي يعود بشكل رئيس



 

مليون دينار بحريني    8.825  اشتراكات اجمالية بلغت سوليدرتي    فقد حققت   التكافل،وفيما يخص اشتراكات  

مليون دينار بحريني للفترة المماثلة    7.917مقارنة بمبلغ    2021ديسمبر    31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

مليون    31.629اشتراكات التكافل    غ اجماليفي حين بل  . %11  ما يمثل ارتفاعا  بنسبة ،  من العام السابق

مليون دينار بحريني    30.204  مبلغمقارنة بـ  ،2021ديسمبر    31المنتهية في    دينار بحريني خالل السنة

 ٪. 5 قدره بإرتفاع   اي ، من العام السابقللفترة المماثلة 

توصية بتوزيع  رفع  ،  2022فبراير    22قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي ُعقد في  هذا و قد  

بنسبة   نقدية  يعادل  20أرباح  المدفوع أي ما  المال  للسهم    20% من رأس  ما مجموعه    الواحد فلس  و 

أسمائهم في سجل الشركة    ةعلى المساهمين المسجل)بعد خصم أسهم الخزينة(  دينارا بحرينيا   2,398,408

مساهمي الشركة في  الجهات الرقابية المختصة و  تخضع هذه التوصية لموافقة  و    ،في تاريخ االستحقاق

 اجتماع الجمعية العامة القادم. 

  يها عل  حققتها الشركة، وعلق وقد أعرب رئيس مجلس اإلدارة توفيق شهاب عن رضاه لهذه النتائج التي  

الشركةيسر مجلس  ":  قائال   لعام    إدارة  المالية  النتائج  يعلن عن  تحقيق    ،2021أن  وأن  األداء    هذاكما 

باإلضافة إلى    تطوير كفاءات موظفيها ،و   بنيتها التحتية تعزيز    في ستثمار الشركة  ال  نتيجة    اإليجابي جاء 

لقد حافظت سوليدرتي على موقعها  ":  أيضا    ." وأضافيبذلها فريق عمل سوليدرتي   الجهود المستمرة التي 

وبالنظر إلى نجاح عملية  كأكبر شركة تأمين تكافلي وأحدى كبريات شركات التأمين في مملكة البحرين،  

البحرين  تآزر مع سوليدرتي  العام   اندماج شركة  بداية  إلى    فقد ،  2022  وذلك خالل  خلق  أدى االندماج 

المنتجات والخدمات  بمحفظة كبيرة    شركة ُمدمجة تحقيق عوائد    والتي من شأنهاومجموعة واسعة من 

   ." أصحاب المصلحة و  المساهمين لجميع  مجزية ومميزة

اإلعالن عن  ب  نحن سعداء"وعلق السيد جواد محمد، الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي البحرين قائال :  

، بإنتهاجها استراتيجية    يجابيأدائها اإل   على   سوليدرتي البحرين حافظت  حيث    2021لعام    نتائجنا المالية 

  ستنعكس : "أيضا    وأضاف  على مكانتها كشركة رائدة في مجال التأمين. التطوير المستمر والتوسع للحفاظ  

عمليات    ركزت ، حيث  التأمينية  بشكل إيجابي على محفظة سوليدرتي  عملية اندماج تآُزر مع سوليدرتي

وأضاف:    " .من الفرص المستقبلية  القصوى نمو ، واالستفادة  منهجية ال  على االندماج واالستحواذ للشركة  

ومن الجدير بالذكر أن  ،    " ومميزة، مع حلول مبتكرة  فريدة من نوعهاملتزمون بتقديم تجربة عمالء    ن “نح

ا على جائزة "أفضل شركة تأمين  د  قسوليدرتي   " و "أفضل شركة تأمين  ر البتكافي مجال ا حصلت مؤخر 

 .  "والتحول الرقمي.   المتواصل  باالبتكار  الشركةعلى التزام    يؤكد عبر اإلنترنت في البحرين" مما  للخدمات  

 -  انتهى  -

 مرفقة: الصور ال

 رئيس مجلس االدارة ، توفيق شهاب 

 التنفيذي جواد محمد، الرئيس 


